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Вовед_

Во март 2017 година, Европскиот совет ги 

препозна внатрешните и надворешните 

предизвици со кои се соочува Западниот Балкан1 

по посетата на Федерика Могерини, тогашна 

Висока претставничка на Европската унија за 

надворешни работи и безбедносна политика и 

Заменик-претседателка на Европската комисија. 

Во тоа време, стана очигледно дека недостигот 

од јасна политичка заложба за евроинтеграциите 

на Западниот Балкан создава значајни и 

потенцијално штетни можности за надворешно 

влијание од други играчи како што се Кина, 

Русија и Турција да ги спроведуваат своите 

економски и геополитички интереси. Со ова се 

создаваат долгорочни ризици за демократскиот 

и економскиот развој на регионот.2 Во оваа 

студија се разгледуваат трговските односи 

и економската соработка помеѓу Народна 

Република Кина и Република Северна 

Македонија. Документот вклучува и оценка 

за тоа како кинеските инвестиции во земјата 

влијаат врз нејзиното управување. Корозивниот 

1 Sabina Lange, Zoran Nechev and Florian Trauner (eds.), Resilience in the Western Balkans. EU Institute for 
Security Studies, Париз, 2017, достапно на: https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Report_36_
Resilience%20in%20the%20Western%20Balkans_0.pdf   

2 Видете: Barbora Chrzová, Anja Grabovac, Martin Hála, Jan Lalić (eds.), Western Balkans at the Crossroads: Assessing 
Influences of Non-Western External Actors. Prague Security Studies Institute, Прага, мај 2019, достапно на: http://
www.pssi.cz/download/docs/682_final-publication.pdf Jovan Zafiroski, Srdjan Redzepagic, Les Balkans et les 
perspectives de réintégration régionale, La Revue Management & Gouvernance, Cahiers International du Réseau PVG, 
бр. 21/2019, ISSN 2104-2438, стр. 43 - 52

3  Eric Hontz, Building a Market for Everyone: How Emerging Markets Can Attract Constructive Capital and Foster 
Inclusive Growth. Center for International Private Enterprise, Anti-Corruption & Ethics, 2019, достапно на https://www.
cipe.org/newsroom/building-a-market-for-everyone-how-emerging-markets-can-attract-constructive-capital-and-
foster-inclusive-growth/ 

капитал испреплетен во ваквите инвестиции 

„ја поткопува довербата во институциите, го 

ослабува владеењето на правото, промовира 

нетранспарентност и има за цел да наметне 

моќ на монопол врз огромни сегменти од 

економијата“.3 Оваа студија конкретно ги 

истражува сомнителните услови за заем од 

Кинеската банка за извоз и увоз за видливо 

проблематичните проекти за изградба на 

делниците Кичево-Охрид (57 км) и Миладиновци-

Штип (47 км).



ИДСЦС Извештај бр.39/2020 - септември 20202

1. Билатерални односи_

Билатералните односи помеѓу Кина и Северна 

Македонија датираат од Социјалистичка 

Југославија. Односите започнуваат како блиски 

политички и економски односи помеѓу Белград 

и Пекинг на крајот од 1970-тите години,4 по 

Кинеско-албанскиот раскол (заладување на 

односите меѓу НР Кина и НСР Албанија). Ова 

следи по многу години кинеско спонзорирање на 

анти-југословенски кампањи во периодот помеѓу 

Резолуцијата на Информбирото од 1948 година5 

и Кинеско-советскиот раскол (заладување на 

односите меѓу НР Кина и СССР) во 1961 година.6 

Социјалистичка Југославија престана да постои 

во 1992 година. Следната година, Северна 

Македонија, со ново стекнатата независност, 

и Кина, воспоставија дипломатски односи. 

Кинеско-македонските долгорочни односи се 

пријателски и кооперативни. Исклучок кон ова 

беше признавањето на Тајван од страна на 

4 Andelman, David. A. China’s Balkan Strategy. International Security, Vol. 4, бр. 3 (Winter, 1979-1980), стр. 60-79, MIT 
Press, 1979, DOI 10.2307/2626694, https://www.jstor.org/stable/2626694 

5 Терминот се однесува на Резолуцијата на Информбирото од 28 јуни 1948 година (која е резултат на расколот 
помеѓу Тито и Сталин), со која Комунистичката партија на Југославија (КПЈ) беше обвинета, меѓу другото, дека 
„се оддалечила од Марксизмот-Ленинизмот“

6 Svetozar Rajak, Konstantina E. Botsiou, Eirini Karamouzi and Evanthis Hatzivassiliou (eds.), The Balkans in the Cold 
War. Palgrave, 2017, ISBN 978-1-137-43901-7; Svetozar Rajak, Yugoslavia and the Soviet Union in the Early Cold War: 
Reconciliation, comradeship, confrontation, 1953-1957, Routledge, London, 10 октомври 2010, ISBN 9780203842416

7 Zoran Nechev and Ivan Nikolovski, North Macedonia: a fertile ground for external influences; in Florian Bieber and 
Nikolaos Tzifakis (eds), Western Balkans in the World: Linkages and Relations with Non-Western Countries. Routledge, 
2020, ISBN 978-0-367-19799-5, стр. 126 – 145; Vangeli, Anastas, China’s Engagement with the Sixteen Countries of 
Central, East and Southeast Europe Under the Belt and Road Initiative. SSRN Scholarly Paper No. ID 3039788. Social 
Science Research Network, Рочестер, Њујорк, 2017a

8 Онлајн интервју со познавач на состојбите со улогата на Кина на Западен Балкан, 11 јуни 2020 година; Онлајн 
интервју со Ана Крстиновска, експерт за Кина и претседател на Естима, 19 јуни 2020 година. 

9 Zoran Nechev and Ivan Nikolovski, North Macedonia: a fertile ground for external influences; in Florian Bieber and 
Nikolaos Tzifakis (eds), Western Balkans in the World: Linkages and Relations with Non-Western Countries. Routledge, 
2020, ISBN 978-0-367-19799-5, стр. 126 – 145

10 Истражувачкиот тим на ИДСЦС спроведе шест онлајн интервјуа во периодот помеѓу 11 јуни и 1 јули 2020 
година. Интервјуата беа длабински полуструктурирани со отворени прашања поврзани со предметот на 
истражувањето. Интервјуата беа целосно анонимизирани по што следеше детална анализа на транскриптите, 
што претставуваше дополнение кон претходно спроведеното секундарно прибирање податоци. 

Северна Македонија во 1999 година, со што беа 

прекинати дипломатските односи додека Скопје 

не го повлече признавањето во 2001 година. Во 

фокус на односите е економската соработка и 

трговијата.7 Од гледиште на Северна Македонија, 

со ова таа би имала полза во поглед на својата 

примарна цел од надворешната политика за 

членство во НАТО и ЕУ. Кина никогаш официјално 

не ја спорела евроатлантската ориентација 

на Северна Македонија. Со аспирациите за 

членство се чини се поддржуваат интересите на 

Пекинг. Интеграцијата на Северна Македонија би 

донела поголеми можности за Кина да влезе на 

европските пазари и политички да влијае врз ЕУ.8

Пристапот на Пекинг во надворешната политика 

во овој дел од Европа е повеќе регионален 

отколку насочен кон поединечните земји.9 Вакво 

мислење имаат експерти за Кина и градежници 

вклучени во спроведувањето на проектот 

за изградба на делниците Кичево-Охрид и 

Миладиновци-Штип, кои што беа интервјуирани 

од истражувачкиот тим на ИДСЦС.10 Западен 
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Балкан не е политички приоритет за Кина,11 но 

Пекинг го прави своето присуство евидентно 

заради сопствениот економски раст и неговото 

сѐ поголемо политичко значење на светската 

сцена.12 Според Ана Крстиновска, претседател 

на Естима и експерт за Кина, овие фактори 

се суштината на иницијативите „Појас и Пат“ 

и „17+1“.13 Нејзините изјави ја поддржуваат 

перспективата дека има регионални шеми кои 

треба да се следат при анализирање на улогата 

на Кина во Северна Македонија. Во оваа студија, 

односите помеѓу двете држави се оценуваат од 

оваа перспектива. 

По падот на Југославија следеа разорувачките 

Југословенски војни. Кина не беше ниту активна 

ниту видлива на Западниот Балкан за време на 

овој период. На почетокот од новиот век, како 

што регионот започна да закрепнува повоено, 

Пекинг се врати на Западен Балкан со зголемена 

трговија, инвестиции и нови политички 

сојузи.14 Видливо најуспешниот балкански 

проект на кинеската надворешна политика е 

17+1 форматот на соработка помеѓу Кина, 15 

европски пост-комунистички земји (вклучително 

и Северна Македонија)15 и Грција.16 

11 Онлајн интервју со познавач на состојбите со улогата на Кина на Западен Балкан, 11 јуни 2020 година. 
12 Онлајн интервју со Ана Крстиновска, експерт за Кина и претседател на Естима, 19 јуни 2020 година.
13 Ibid
14 Poulain Loïc, China’s New Balkan Strategy. Central Europe Watch 1, 2011, стр. 1-14
15 Vangeli Anastas, The Impact of China; in Sabina Lange, Zoran Nechev and Florian Trauner (eds.), Resilience in the 

Western Balkans. EU Institute for Security Studies, Париз, 2017b, стр. 57-62, достапно на:  https://www.iss.europa.
eu/sites/default/files/EUISSFiles/Report_36_Resilience%20in%20the%20Western%20Balkans_0.pdf

16 Членови на иницијативата „17+1“ по азбучен редослед се Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Грција, 
Естонија, Кина, Летонија, Литванија, Полска, Романија, Северна Македонија, Словачка, Словенија, Србија, 
Унгарија, Хрватска,  Црна Гора и Република Чешка.     

17 Онлајн интервју со познавач на состојбите со изградбата на двата автопати, 12 јуни 2020 година.
18 Michal Makocki and Zoran Nechev, Balkan Corruption: the China connection. Institute for Security Studies, Issue Alert, 

Париз, 2017, достапно на https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Alert%2022%20Balkans.pdf 

Во рамки на иницијативата „17+1“, Пекинг 

воспостави кредитен фонд од 10 милијарди 

американски долари за инфраструктурни 

проекти. Северна Македонија беше првата 

земја од регионот која се пријави за овие 

фондови, барајќи финансирање на изградбата на 

делниците Миладиновци-Штип и Кичево-Охрид. 

Македонската влада ја додели изградбата на 

Синохидро Корпорејшн Лимитед Пекинг (во 

понатамошниот текст: Синохидро), кинеско 

претпријатие во државна сопственост. 

Македонските компании Бетон и Гранит станаа 

негови подизведувачи. Забележително е што 

идејата за автопатот Кичево-Охрид датира од 

1999 година. За овој проект не беше одобрено 

финансирање од ЕУ и други доверители поради 

загриженост за неговата изводливост и 

профитабилност.17 Целосната историја за двата 

автопати е објаснета подолу во оваа анализа.

Во договорите со Синохидро имаше целосен 

недостиг од транспарентни, конкурентни 

постапки за јавни набавки (видете Поглавје 3). 

Овие договори беа направени преку директни 

и необелоденети преговори помеѓу кинеската и 

македонската влада.18 Таинствените договори 



предизвикаа ноторен скандал за корупција. Во 

2015 година, Социјалдемократскиот сојуз на 

Македонија, опозиција во тоа време, објави 38 

серии снимени разговори. Снимките помеѓу 

функционери во Владата на Никола Груевски 

сугерираа дека договорот со Синохидро 

бил зделка склучена на коруптивен начин.19 

Специјалното јавно обвинителство (СЈО) 

го истражуваше случајот под кодно име 

„Траекторија“. Обвинителите исто така се 

сомневаа дека избраните подизведувачи 

биле претпочитани поради нивната блиска 

поврзаност со поранешната владејачка 

партија ВМРО-ДПМНЕ.20 Во овој поглед, СЈО 

обвини четири функционери, вклучително 

и поранешниот премиер Никола Груевски и 

поранешниот министер за транспорт и врски 

Миле Јанакиевски, заради злоупотреба на 

службената положба за противзаконско 

стекнување на имотна корист.21 

По промената на власта во 2017 година, 

Министерството за транспорт и врски откри 

дека двата автопати се соочуваат со суштински 

19 Michal Makocki and Zoran Nechev, Balkan Corruption: the China connection. Institute for Security Studies, Issue Alert, 
Париз, 2017, достапно на https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Alert%2022%20Balkans.pdf;; 
Vangeli Anastas, The Impact of China; in Sabina Lange, Zoran Nechev and Florian Trauner (eds.), Resilience in the 
Western Balkans. EU Institute for Security Studies, Париз, 2017b, стр. 59, достапно на:  https://www.iss.europa.eu/
sites/default/files/EUISSFiles/Report_36_Resilience%20in%20the%20Western%20Balkans_0.pdf 

20 Michal Makocki and Zoran Nechev, Balkan Corruption: the China connection. Institute for Security Studies, Issue Alert, 
Париз, 2017, достапно на https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Alert%2022%20Balkans.pdf 

21 Јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на 
незаконското следење на комуникациите, Обвинителен акт НСК-КО бр. 9/17, 29 јуни 2017 

22 Michal Makocki and Zoran Nechev, Balkan Corruption: the China connection. Institute for Security Studies, Issue Alert, 
Париз, 2017, стр. 1, достапно на https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Alert%2022%20Balkans.
pdf; Vangeli Anastas, The Impact of China; in Sabina Lange, Zoran Nechev and Florian Trauner (eds.), Resilience in the 
Western Balkans. EU Institute for Security Studies, Париз, 2017b, стр. 59, достапно на:  https://www.iss.europa.eu/
sites/default/files/EUISSFiles/Report_36_Resilience%20in%20the%20Western%20Balkans_0.pdf 

23 Македонска информативна агенција. Градежни работи на автопатот Кичево-Охрид во пандемија. 16 мај 2020, 
достапно само на македонски јазик на https://mia.mk/gradezhni-raboti-na-avtopatot-kichevo-ohrid-vo-pandemi-a/; 
Онлајн интервју со познавач на состојбите со изградбата на двата автопати, 12 јуни 2020 година.

проблеми во изградбата со што проектите би се 

пролонгирале за неколку години и трошоците 

би се зголемиле за повеќе од 130 милиони 

американски долари.22 Како резултат на тоа, 

новата влада потпиша три анекс-договори 

кон оригиналниот договор со Синохидро 

дозволувајќи прераспределба на трошоците 

за изградба, дополнително време (првите два 

анекс-договори) и поголемо финансирање 

(третиот анекс-договор). Сега, во 2020 година, 

завршена и отворена за транспорт е само 

делницата Миладиновци-Штип. Делницата 

Кичево-Охрид е сѐ уште во изградба. Проблемите 

се јавија со одредена цена. Очекуваните трошоци 

се зголемија од 561,1 милиони американски 

долари на 772 милиони американски долари.23 

Ваквиот нов договор носи нови грижи. 

Поединец поврзан со тековната опозиција, 

интервјуиран за овој извештај, искажа сомнеж 

за легитимноста на аргументите на новата влада 

за проширувањето на изградбата. Ова лице 

има причини да верува дека дополнителните 

трошоци се неоправдани и служат за политички 

цели за критикување на работата на претходната 
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влада.24 Ваквата динамика претставуваше 

додавање масло во огнот на политичката дебата 

кој веќе гореше во пресрет на предвремените 

парламентарни избори во 2020 година.

Според познавач на состојбите во двата проекти 

за изградба на автопатите, планирањето се 

засновало на застарени проекции од 1999 

година. За градежните работи немало тековна 

ревизија на изводливоста и се применувале 

застарени инженерски стандарди.25 

Поконкретно, градежниот надзор на автопатите 

- Градежен институт Македонија26 - напоменал 

дека основните услови, односно суштинските 

барања за отпочнување на градежните 

работи, не биле исполнети.27 И покрај тоа што 

тогашната Влада знаела дека документацијата 

е недоволна28, дека времето изминува, а 

трошоците ќе се зголемат, реши да продолжи со 

изградбата.

Неповрзаноста меѓу проектната документација 

и реалноста на лице место доведе до откритие 

на најмалку 147 грешки во изградбата.29 Ова 

вклучува нестабилност на основата (навнатре 

24 Онлајн интервју со вработен во македонското Собрание, 17 јуни 2020 година.
25 Онлајн интервју со познавач на состојбите со изградбата на двата автопати, 12 јуни 2020 година.
26 Градежната експертиза поврзана со изградбата на автопатите е доделена на здружен потфат (конзорциум): 

[1] Градежен институт Македонија - ГИМ, [2] Евро Консалтинг ДОО и [3] Геинг Кребс унд Кифер Интернешнл и 
Партнерс ДОО. Список на главни услуги за надзор во изминатите пет години, достапен на http://www.gim.com.
mk/wp-content/uploads/2016/03/NADZOR-EN-Supervision-1.pdf

27 Ibid
28 Ibid
29 Онлајн интервју со познавач на состојбите во Јавното претпријатие за државни патишта, 1 јули 2020; Онлајн 

интервју со познавач на состојбите со изградбата на двата автопати, 12 јуни 2020 година.
30 Ibid
31 Онлајн интервју со познавач на состојбите во Јавното претпријатие за државни патишта, 1 јули 2020; 

Македонска информативна агенција. Градежни работи на автопатот Кичево-Охрид во пандемија. 16 мај 
2020, достапно на https://mia.mk/gradezhni-raboti-na-avtopatot-kichevo-ohrid-vo-pandemi-a/; Онлајн интервју со 
експерт за градежна инфраструктура на делниците на автопатите, 12 јуни 2020.

32 Онлајн интервју со познавач на состојбите со изградбата на двата автопати, 12 јуни 2020 година.

накосени ѕидови или темели), несоодветно 

вградена подземна и надземна инфраструктура 

(електрични водови, телефонски кабли и 

водоводни цевки), нерешени имотни права, 

недостиг на точки на пресек, слабо изградени 

тунели, еколошки проблеми и др.30 Покрај 

тоа, напредокот на градежните проекти бил 

значително погрешно пријавуван.  По промената 

на власта во 2017 година, беше откриено дека 

биле завршени само 53% од градежните работи. 

Претходната Влада пријавила дека се завршени 

80% од градежните работи.31 Подеднакво 

проблематично, со проектната документација 

на Синохидро (како изведувач) му биле 

доделени широки права да поднесува тужби и да 

наплатува пенали спрема Јавното претпријатие 

за државни патишта (како инвеститор) за 

необезбедување на соодветна градежна средина 

и пролонгирање на градежните работи наспроти 

договорот.32 Додека од една страна може да 

постојат одредени предрасуди во ваквите 

тврдења, сепак не е спорно дека градежните 

работи не биле соодветно испланирани, а 

спроведувањето со јавни пари од даночниците 

не било транспарентно. 
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И покрај наводната корупција и сериозните 

проблеми со изградбата, владата на Заев не 

го промени претходно утврдениот правец на 

надворешните односи со Кина. Сепак, неговата 

влада исто така не зеде никакви дополнителни 

заеми од Кина за повеќе инфраструктурни 

проекти.  На самитите 17+1 во Софија, Бугарија 

(2018) и во Дубровник, Хрватска (2019), 

премиерот Заев изрази силна поддршка за 

оваа иницијатива. Тој изјави дека членството 

во иницијативата „17+1“ е како дополнение на 

евроатлантските приоритети во надворешната 

политика на Северна Македонија.33 За време на 

самитот во Дубровник, Заев ја изрази волјата 

на Северна Македонија да ја надогради својата 

соработка со Кина во различни области и 

потпиша неколку нови договори за соработка, 

вклучително за земјоделство, информатички 

технологии, рурален развој, безбедност на 

храна, ветеринарни практики, риболовни 

услуги, и друго.34 Волјата за продлабочување 

на државната соработка меѓу Пекинг и Скопје 

беше реафирмирана во 2019 година за време 

на состанок помеѓу новоименуваниот кинески 

33 Nikolovski, Ivan, EU Accession Will Challenge North Macedonia’s China Deals. Prague Security Studies Institute, 
достапно на https://balkaninsight.com/2019/05/13/eu-accession-will-challenge-north-macedonias-china-deals/ 

34 Nikolovski, Ivan, EU Accession Will Challenge North Macedonia’s China Deals. Prague Security Studies Institute, 
достапно на https://balkaninsight.com/2019/05/13/eu-accession-will-challenge-north-macedonias-china-deals/; 
Влада на Република Северна Македонија, премиерот Заев на 8-от самит на шефови на влади на земјите од 
ЦИЕ и НР Кина 16+1: Ја унапредуваме економската соработка со НР Кина, потпишавме Акционен план за 
соработка во областа на земјоделството, достапно само на македонски јазик на: https://vlada.mk/node/17469 

35 Министерство за надворешни работи, Средба на МНР Никола Димитров со новиот амбасадор на Народна 
Република Кина, Џанг Ѕуо, 2019, достапно на https://www.mfa.gov.mk/en/page/8/post/2000/fm-nikola-dimitrov-
meets-with-the-new-ambassador-of-the-people%E2%80%99s-republic-of-china-zhang-zuo 

36 Zoran Nechev and Ivan Nikolovski, North Macedonia: a fertile ground for external influences; in Florian Bieber and 
Nikolaos Tzifakis (eds), Western Balkans in the World: Linkages and Relations with Non-Western Countries. Routledge, 
2020, ISBN 978-0-367-19799-5, стр. 126 – 145

амбасадор Џанг Ѕуо и македонскиот министер за 

надворешни работи Никола Димитров.35

Иако Владата тврди дека членството во 

иницијативата „17+1“ и соработката со Кина 

оди рака под рака со евроатлантските амбиции 

на Северна Македонија, ЕУ гледа поинаку 

на ова. Покрај барањето за усогласеност со 

декларацијата на ЕУ во поглед на лансирањето 

проектили на островите во Јужнокинеското 

море,36 Брисел внимава на Северна Македонија 

кога станува збор за користење кинески 

заеми. Договорите за заем со Кина се скроени 

за излегување во пресрет на интересите на 

Пекинг, вклучително со Синохидро во Северна 

Македонија. Тие често вклучуваат одредби 

кои се против правото на ЕУ. Овие вклучуваат 

доделување договори без конкуренција 

(директно доделување) и/или донесување закони 

кои спречуваат фер конкуренција. Со други 

зборови, Кина ги блокира правилата за да се 

осигура дека нејзините пари се трошат паметно 

и во нејзиниот најдобар интерес. Од страната на 

примателот, директните зделки не осигуруваат 
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најдобра вредност за инвестираните пари.37 

Брисел ги перципира проектите финансирани 

од Кина во регионот како закана за неговите 

начела на управување и неговата реформска 

агенда.38 ЕУ исто така претпазливо гледа на 

авторитаријанизмот на Кина како опасен модел 

за владите од Западен Балкан и предупредува 

против нејзиното растечко политичко влијание 

во регионот.39 

Одреден број луѓе не се согласуваат дека 

Пекинг може да успее во инсталирањето 

марионетски влади во регионот, а камоли 

во Северна Македонија. Сегашната влада на 

Социјалдемократскиот сојуз на Македонија има 

јасна евроатлантска ориентираност споредено 

со нејзините соседи.40 Соработката со Кина 

општо земено и кинеските инвестиции во земјата 

се незначителни кога ќе се погледне Западниот 

Балкан и дури некои од земјите-членки на ЕУ.41 

Постои општа согласност кај експертите дека 

интересите на Кина во регионот се главно 

економски. Но, политичката перспектива е 

37 Michal Makocki and Zoran Nechev, Balkan Corruption: the China connection. Institute for Security Studies, Issue Alert, 
Париз, 2017, стр. 1, достапно на https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Alert%2022%20Balkans.
pdf; Vangeli, Anastas, China’s Engagement with the Sixteen Countries of Central, East and Southeast Europe Under 
the Belt and Road Initative. SSRN Scholarly Paper No. ID 3039788. Social Science Research Network, Rochester, NY, 
2017a, стр. 59

38 Michal Makocki, China in the Balkans: The Battle of Principles. European Council on Foreign Relations, 2017, 
достапно на https://www.ecfr.eu/article/commentary_china_in_the_balkans_the_battle_of_principles_7210 

39 Ryan Heath and Andrew Gray, Beware Chinese Trojan horses in the Balkans, EU warns, Politico, 27 јули, 2018, 
достапно на https://www.politico.eu/article/johannes-hahn-beware-chinese-trojan-horses-in-the-balkans-eu-warns-
enlargement-politico-podcast/ 

40 Онлајн интервју со познавач на состојбите со улогата на Кина на Западен Балкан, 11 јуни 2020 година.
41 Ibid. 
42 Онлајн интервју со Ана Крстиновска, експерт за Кина и претседател на Естима, 19 јуни 2020 година.
43 Онлајн интервју со познавач на состојбите со улогата на Кина на Западен Балкан, 11 јуни 2020 година; Онлајн 

интервју со Ана Крстиновска, експерт за Кина и претседател на Естима, 19 јуни 2020 година.

поконцизна. Ако Западниот Балкан целосно се 

интегрира во ЕУ, Пекинг ќе има повеќе партнери 

да ги заштити своите интереси во Брисел.42 Кога 

станува збор за почитување на регулативите 

на ЕУ, Кина демонстрираше приспособливост 

и конкурентност на пазарот на ЕУ. Таа беше 

успешна во доставување понуди за градежни 

проекти на ЕУ базирани на ЕУ регулативи, како 

што е случајот со хрватскиот мост Пељешац. 

Со ова, оставено им е на земјите од Западен 

Балкан да ги одржуваат (ЕУ) стандардите, да 

спроведуваат ригорозни постапки за наддавање 

и да практикуваат транспарентни преговори.43 

Во случајот со Синохидро во Северна 

Македонија, се чини дека македонската влада 

одлучила да изгради два автопати по секоја 

цена. Беше игнорирана загриженоста во поглед 

на изводливоста и профитабилноста. Токму 

напротив, Владата активно бараше други 

доверители. Исто така се одлучи за директно 

склучување договор отколку постапка за 

јавна набавка, и покрај позитивните законски 
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одредби.44 Така, не беа само кинеските 

функционери, туку исто така и дејствијата на 

функционерите од Северна Македонија кои 

дозволија кинескиот капитал во овој случај да 

стане корозивен.

Со својата економија и присуство на светските 

пазари, влијанието на Пекинг во регионот 

најверојатно ќе расте. Веќе се подготвуваат 

други многу поголеми проекти. Еден од нив е 

железничката линија Будимпешта-Пиреја. Таа 

минува низ Северна Македонија и ја поврзува 

Централна Европа со пристаниште во јужна 

Грција во кинеска сопственост.45 Покрај 

тоа, Пекинг е сѐ повеќе заинтересиран за 

инвестирање во технолошки развој, иновации и 

вештачка интелигенција - области на раст кои на 

Скопје очигледно му недостасуваат. 

Влијанието и економските инвестиции на Пекинг 

во Западен Балкан, а конкретно во Северна 

Македонија, особено заостануваат во споредба 

со ЕУ и останатите.46  На пример, според 

44 Онлајн интервју со познавач на состојбата со улогата на Кина на Западен Балкан, 11 јуни 2020 година; Онлајн 
интервју со Ана Крстиновска, експерт за Кина и претседател на Естима, 19 јуни 2020 година; Онлајн интервју 
со практичар запознаен со изградбата на двата автопати, 12 јуни 2020 година.

45 Zoran Nechev and Ivan Nikolovski, North Macedonia: a fertile ground for external influences; in Florian Bieber and 
Nikolaos Tzifakis (eds), Western Balkans in the World: Linkages and Relations with Non-Western Countries. Routledge, 
2020, ISBN 978-0-367-19799-5, стр. 126 – 145

46 Ibid.
47 Иван Николовски и Мари Јеленка Кирхнер, Што сега? Неизвесноста на пристапувањето на Северна 

Македонија кон ЕУ во 2019 година. Документ за анализа на јавното мислење бр. 04/2020, Институт за 
демократија „Социетас Цивилис” - Скопје, Скопје, февруари 2020, достапен на https://idscs.org.mk/wp-content/
uploads/2020/02/A5_What-now-The-uncertaintyof-North-Macedonias-EUaccession-in-2019WhatENG-1.pdf 

48 Центар за меѓународно приватно претпријатие, Јавното мислење во Северна Македонија, Регионално 
истражување на јавното мислење: Северна Македонија, Црна Гора, Србија, јули 2020

годишното истражување на јавното мислење за 

2020 година спроведено од ИДСЦС, само 3,2% од 

испитаниците го перципираат Пекинг како главен 

странски партнер.47 Исто така, оваа година, 

истражување на јавното мислење спроведено 

од CIPE48 покажува дека 38% од Македонците 

имаат општо земено позитивно мислење за 

Кина, по кои следат 27% од граѓаните кои општо 

земено имаат негативно мислење. Споредено 

со 2018 година, забележано е зголемување од 

10% кај општо земено позитивното мислење 

меѓу испитаниците. Сепак, ниски 1% од граѓаните 

сметаат дека Кина е најголемиот меѓународен 

поддржувач на Северна Македонија и само 3% 

сметаат дека Пекинг инвестирал најмногу во 

земјата во последните пет години. Понатаму, 

26% од Македонците сметаат дека Кина има 

влијание врз државната економија, додека само 

18% од нив веруваат дека ова е случајот и во 

политичката сфера. 
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2. Tрговски односи _

Трговски односи (во УСД)

Трговски дефицит со Кина (УСД) Извоз на стоки во Кина (УСД) Увоз на стоки од Кина (УСД)
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Графикон 1.  Извоз на стоки, увоз на стоки (CIF) и трговски дефицит на Северна Македонија со   
  Народна Република Кина (во американски долари, 1994-2018)

Извор: Државен завод за статистика, Макстат база на податоци, јануари 2020.
http://www.stat.gov.mk/PoslednoObjavenoVoMakstat_mk.aspx

Споредено со Западна Европа, кинеското 

економско присуство на Западен Балкан 

останува скромно.49 Иако кинеските инвестиции 

се мали во поглед на БДП на Западен Балкан, 

тие имаат важни ефекти врз поединечните 

национални економии. Ваква е ситуацијата 

во Северна Македонија. Покрај неколкуте 

донации и грантови, главниот развоен фокус 

на Кина во Северна Македонија е преку заеми 

49 Corporate China in Western Balkans, Seminar Report Prepared by: Cooperation and Development Institute – CDI 
Тирана, јуни 2019, стр. 6-7, достапен на: http://cdinstitute.eu/web/wp-content/uploads/2019/07/Corporate-
China-in-Western-Balkans-1.pdf, Стојков, Александар и Билјана Ангелова (2018) “Трендови и детерминанти 
во странските директни инвестиции во Југоисточна Европа: Перспективата на кинески инвеститор”, 
конференциски труд презентиран на Првиот меѓународен форум за иницијативата „Еден појас - еден пат“: 
Странски директни инвестиции во Централна, Источна и Југоисточна Европа, Правен факултет „Јустинијан 
Први“, 25 април 2018 година.

50 Reality Check Series Sources, Tools and Impact of External Non -EU-Engagement in Southeastern Europe Part III – 
China Background Paper, достапно на: https://www.sogde.org/wp-content/uploads/2019/10/BP_Final_China.pdf

51 За оваа иницијатива видете: Xavier Richet, The Chinese presence on the periphery of Europe. The “17 + 1 Format”, 
The Trojan horse of China? , Global Economic Observer, “Nicolae Titulescu” University of Bucharest, Faculty of 
Economic Sciences; Institute for World Economy of the Romanian Academy, vol. 7(1), јуни 2019.

обезбедени од финансиски институции во 

државна сопственост на Кина. Изградбата на 

двата автопати во оваа анализа, делниците 

Миладиновци-Штип и Кичево-Охрид,50 се јасни 

примери за ваквата шема. Особено е интересно 

што овие автопати се првите инфраструктурни 

проекти во регионот финансирани во рамки на 

иницијативата „17+1“.51 
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Графикон 2. Удел на билатералниот трговски дефицит со Народна Република Кина во севкупниот трговски  
 дефицит на Северна Македонија (1994-2018, во проценти)

Извор: Државен завод за статистика, Макстат база на податоци, јануари 2020. 
http://www.stat.gov.mk/PoslednoObjavenoVoMakstat_mk.aspx

Билатералната трговија со Кина се 

карактеризира со растечки увоз на стоки и сѐ 

поголем трговски дефицит. Најновите податоци52 

од 2018 година покажуваат дека дефицитот 

достигнал највисоко ниво досега од 457,9 

52  Нема податоци на располагање за услуги.

милиони американски долари (Графикон 1). Ова 

укажува на рапидно забрзување на проблемот 

во последните години. Во овој контекст, 

акумулираната вредност на сите трговски 

дефицити од 1994-2018 изнесува 4 милијарди 
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Забелешки: [1] Повратно вложување настанува кога претпријатието во кое се инвестира позајмува средства на или стекнува 
сопственички капитал во својот непосреден или индиректен директен инвеститор, под услов да не поседува сопственички капитал 
кој изнесува 10 проценти или повеќе од гласачката моќ во тој директен инвеститор. [2] Хоризонтално поврзани претпријатија 
се оние претпријатија кои се под контрола или влијание на истиот непосреден или индиректен инвеститор, но ниту едно од 
хоризонтално поврзаните претпријатија не го контролира или влијае врз другото хоризонтално поврзано претпријатие.
Извор: Статистика за платен биланс, Народна банка на Република Северна Македонија, јануари 2020. 

Во милиони УСД 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Вкупен сопственички капитал 1.28 1.52 1.35 1.16 -4.05 10.65 39.75 72.72 94.89

1.1. Вложување на директниот 
инвеститор во претпријатието 
во кое се инвестира (обврски)

1.28 1.52 1.35 1.16 -4.05 10.65 39.75 72.72 94.89

1.2. Повратно вложување 
(средства) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3. Вложувања помеѓу 
хоризонтално поврзани 
претпријатија [2] (нето-обврски)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Вкупно должнички 
инструменти 0.05 0.17 0.42 0.26 0.23 0.51 -1.02 59.30 56.99

2.1. Вложување на директниот 
инвеститор во претпријатието 
во кое се инвестира (обврски)

0.05 0.17 0.42 0.26 0.23 0.39 0.73 57.79 55.28

2.2. Повратно вложување 
(средства) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3. Помеѓу хоризонтално 
поврзани претпријатија (нето-
обврски)

0 0 0 0 0 0.12 -1.75 1.51 1.71

Вкупно прилив на СДИ [=1+2] 1.34 1.70 1.78 1.42 -3.82 11.17 38.73 132.02 151.88

Табела 1. Прилив на странски директни инвестиции од Народна Република Кина (2010-2018,
  во милиони УСД)

американски долари (овој вкупен износ не ги 

претставува флуктуациите во вредноста на 

парите со текот на времето).

Ваквиот сѐ поголем трговски дефицит со Кина 

достигна 21,3% од севкупната трговија на 

Северна Македонија во 2018 година (Графикон 

2). Тоа значи дека повеќе од една петина од 

трговскиот дефицит на Северна Македонија 

е само од трговија со Кина. Ова е строго 

53 UN ComTrade, април 2020

како резултат на растечкиот увоз на кинески 

потрошувачки добра. Трговскиот дефицит 

не е поврзан со проектите за изградба на 

автопатите.53 

2.1. Неодамнешен развој на билатералните 

инвестициски односи

Инвестициските односи помеѓу Северна 

Македонија и Кина беа слаби пред 2016 година и 
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ПРОЕКТ Година
Износ 

(во сегашни 
УСД)

Вид

Донација од Кина за воена помош (Ид. бр. #42242) 2001 1,000,000 Заем

Заем од Кина за повоена инфраструктурна реконструкција (Ид. бр. 
#42239) 2001 20,000,000 Заем

Заем од Кина за хидроцентралата Козјак (проект #42247) 2002 87,000,000 Заем

Донација од Кина во компјутери за македонски училишни 
капацитети 2004 2,500,000 Грант

Кина обезбедува грант за економски и технички проекти 2007 2,400,000 Грант

Кина обезбедува техничка помош 2007 1,642,401 Грант

Кина обезбедува грант за економска помош (Ид. бр. на проектот 
#42277) 2008 1,464,826 Грант

Кина обезбедува грант за развој на човечките ресурси во Северна 
Македонија (се поврзува со #42274) 2008 146,483 Грант

Кина обезбедува грант за реконструкција на основно училиште 2010 645,364 Грант

Кина обезбедува грант за економски и технолошки проекти 2011     3,100,000 Грант

Кина донира 23 училишни автобуси за Северна Македонија 2011 / Грант во 
натура

Банката Ексим на Кина обезбедува заем за проекти за изградба на 
автопати во Северна Македонија, спроведени од Синохидро 2013 580,000,000 Заем

Кина го отвора Институтот Конфучиј на  Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ 2013 n/a Грант

Кина донира за изградба на основното училиште „Рајко Жинзифов“ 
во Кисела Вода (поврзано со проект #42923) 2014 5,306,935 Грант

Кина дава грант за нови градинки во општините Кисела Вода и 
Чаир, Македонија (поврзано со проектот #42922) 2014 5,306,935 Грант

Табела 2.  Развојна помош од Народна Република Кина за Северна Македонија (2000-2015)

Извор: AidData. 2017. Global Chinese Official Finance Dataset, Version 1.0. Преземено од http://aiddata.org/data/chinese-global-
official-finance-dataset. 

се еднострани - од Кина кон Северна Македонија 

- оттогаш. Вкупните кинески инвестиции во 

економијата на Северна Македонија, исто така 

познати како прилив на странски директни 

инвестиции (СДИ), изнесуваа 151,88 милиони 

УСД на крајот од 2018 година. (Табела 1). 

Приливот на СДИ од Кина во економијата на 

54 Статистика за поединечните инвестиции никогаш не се објавува од институциите освен ако самата компанија 
не одлучи да ги објави податоците.

Северна Македонија претставува комбинација 

од сопственички капитал (94,89 милиони УСД) 

и финансирање на долгови (56,99 милиони 

УСД). Додека, од една страна, не е достапна 

расчленета инвестициска статистика на 

компаниско ниво,54 многу е веројатно дека 

ваквите текови се поврзани со Синохидро. 
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2.2. Поврзаност со иницијативата „Појас и Пат“

По објавата на политиката „Go Global“ на 

Народна Република Кина во 2001 година, 

нејзините странски директни инвестиции кон 

странство се зголемија значително.55 Во просек, 

тие пораснаа за 29,4% на годишно ниво во 

последната деценија. Само мал дел од тие СДИ 

кон странство отидоа во Југоисточна Европа, 

што во голема мера не беше забележано. 

Кинеските СДИ кон странство во Југоисточна 

Европа се непропорционално пониски споредено 

со другите региони, особено земајќи го предвид 

значењето на Кина во глобалната економија. 

Последиците, и политички и економски, имаат 

огромно потенцијално влијание. Најголем дел 

од кинескиот капитал во Југоисточна Европа 

доаѓа во форма на концесионерски долгорочни 

заеми за инфраструктурни проекти (патишта, 

енергетика, училишта, итн.) (видете Табела 

2). Сепак, од перспектива на статистиката на 

платниот биланс, ова не е засметано ниту во 

меѓународната трговија ниту во податоците за 

СДИ. Наместо тоа, тој се пријавува како заеми 

во финансиските книги на платниот биланс на 

Северна Македонија.

Изградбата на двата автопати - делници 

Миладиновци-Штип и Кичево-Охрид - заедно 

со изградбата на други автопати во Србија, 

55  ОЕСР, China Go Global, 24 март 2014, достапно на https://www.oecd.org/china/china-go-global.htm 
56  Иницијативата „Појас и пат“ (БРИ) на Кина претставува амбициозна владина програма за поврзување на 

Азија со Африка и Европа преку копно и поморски мрежи долж шест коридори со цел подобрување на 
регионалната интеграција, зголемување на трговијата и поттикнување економски раст. Името беше исковано 
во 2013 година од страна на претседателот на Кина Џи Јинпинг, чијашто инспирација дошла од концептот на 
Патот на свилата воспоставен за време на династијата Хан пред 2.000 години. За повеќе информации видете: 
https://www.ebrd.com/what-we-do/belt-and-road/overview.html 

57 Конференцијата се одржа на Крит, Грција, од 14 до 16 март 1994 година со присуство на повеќе од 700 
претставници на влади и парламенти од 42 европски држави, институции на Европската унија, различни 
групи на интерес и делегации во улога на набљудувач од неколку неевропски држави. 

Црна Гора и Хрватска е несомнено дел од 

иницијативата „Појас и Пат“ (Belt and Road 

Initiative - BRI/БРИ). Покрај официјалните 

цели декларирани од Кина,56 БРИ им нуди на 

кинеските компании единствена можност да 

изградат лажен учинок преку работење во 

демократски средини притоа чинејќи се дека 

следат повисоки стандарди на управување.

2.3. Концепт за изградба на Коридор VIII (за 

Коридорот)

Коридор VIII е еден од десетте клучни 

паневропски транспортни коридори 

идентификувани на втората Паневропска 

конференција за транспорт одржана на Крит, 

Грција (март 1994 година).57 Концептот зад 

Коридор 8 вклучува поврзување на брегот на 

Јадранското Море, преку Балканот, до Црното 

Море и Турција. Тој ги поврзува: Италија (Бари); 

Албанија (Тирана, Драч, Валона, Елбасан); 

Северна Македонија (Скопје); и Бугарија (Перник, 

Софија, Пловдив, Бургас, Варна). Коридор VIII 

исто така претставува мост меѓу источен и 

западен Балкан олеснувајќи го транспортот и 

поттикнувајќи економски развој во овој дел од 

Европа. Од оваа причина, власта на Северна 

Македонија продолжи со барање можности за 

завршување на македонскиот дел од рутата. 

Автопатот Кичево-Охрид претставува составен 
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дел од Коридор VIII, поврзувајќи го главниот 

град на Северна Македонија, Скопје, со важна 

туристичка дестинација, градот Охрид кој е 

заштитен од УНЕСКО.

Поради својата геостратешка важност и 

перципирана релевантност за поголема 

економска интеграција, Коридор VIII важи за 

еден од најважните инфраструктурни проекти во 

регионот и ЕУ58. 

Извор : www.unece.org59

58 Видете: Европска комисија Transport: launch of the Italy-Turkey pan-European Corridor through Albania, Bulgaria, FYR 
Macedonia and Greece, 9 септември 2002, достапно на: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
IP_02_1275 

59 Економска комисија за Европа на Обединетите Нации, 26 јуни 2007, достапно на https://web.archive.org/
web/20070626231509/http://www.unece.org/trans/main/ter/Countries/Corridors/corr8.jpg 

2.4. Пазарно решение

Од 2005 година, имаше обиди за изградба на 

македонската делница од Коридорот со приватни 

инвестиции. Во 2007 година, француската 

консултантска компанија Louis Berger SAS изготви 

анализа за изводливост за изградба на седум 

автопати со јавно-приватно партнерство на 

Коридорите VIII, X, XI, вклучувајќи ја и делницата 
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Кичево-Охрид.60 Со студијата за изводливост 

како оправданост, Владата на Македонија одлучи 

да даде концесии за изградба на автопатите.  

Делницата Миладиновци-Штип не беше дел од 

оваа студија за изводливост. Постапката за 

доделување концесија пропадна во октомври 

2011 година по три продолжувања на рокот. 

Ниту една од компаниите кои добија потврда 

за првична квалификуваност не поднесоа 

официјална понуда. Можно е причината за ова 

да била перципираната ниска профитабилност 

на инвестицијата. 

2.5. Влезот на Кина

Стана јасно дека мора да се изнајде 

друго решение за изградбата на патната 

инфраструктура на Северна Македонија. 

Македонската влада се одлучи да бара директни 

инвестиции од Кина.

Во ноември 2012 година, Владата потпиша 

Договор за економска и техничка соработка 

во областа на инфраструктурата со Владата на 

Народна Република Кина61 (во понатамошниот 

текст: Рамковен договор), а Собранието го 

ратификуваше. Рамковниот договор беше 

претставен од страна на двете земји како камен-

темелник за идната соработка во областа на 

инфраструктурата. Ја пропишува општата рамка 

за соработка помеѓу двете земји.

60 Polina Kutmanova,  France’s Louis Berger Wins Tender To Advice Macedonia on Road Concessions Projects. Business 
Intelligence for Southeast Europe, 18 јули 2007, достапно на https://seenews.com/news/frances-louis-berger-wins-
tender-to-advice-macedonia-on-road-concessions-projects-215092 

61 Договор за економска и техничка соработка во областа на инфраструктурата помеѓу Владата на Република 
Македонија и Владата на Народна Република Кина, Службен весник бр. 13, 2013, достапен на: http://www.
slvesnik.com.mk/Issues/7545DE06F09CD4458FEAA007016CE876.pdf 

62 Закон за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патната делница Миладиновци-
Штип и патната делница Кичево-Охрид, Службен весник на РМ бр. 149 од 29 октомври 2013 
година, стр. 2-132, достапен само на македонски јазик на http://www.slvesnik.com.mk/Issues/
cb8788d0ddd347f29eb80699945fcd3a.pdf     

63 Закон за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патната делница Миладиновци-Штип и 
патната делница Кичево-Охрид, Службен весник на РМ бр. 149 од 29 октомври 2013 година

Врз основа на овој меѓународен договор, 

Владата предложи Закон за реализација на 

инфраструктурни проекти за изградба на патната 

делница Миладиновци-Штип и патната делница 

Кичево-Охрид.62 Во октомври 2013 година, 

Собранието го усвои овој закон. Немаше гласови 

против, но (тогашната) опозициска партија 

СДСМ се жалеше за трошоците на инвестицијата 

за време на собраниската дебата. Овој закон 

содржи посебни договори за изградбата на 

автопатите Миладиновци-Штип и Кичево-Охрид, 

вклучително сите спецификации поврзани со 

изградбата и проектни детали.

Терминологијата предвидена со законот 

гласеше: 

• 49% од вкупната договорна вредност;

• 49% од градежните материјали;

• 49% од поврзаните проектни услуги беа 

наменети за добавување од македонски 

компании; и 

•  51% од градежната работна сила беше 

неопходно да бидат Македонци.

Истовремено, договорите им даваа привилегии 

на кинески изведувачи што имаше значаен ефект 

врз јавните финансии во земјата. Поконкретно, 

кинеските изведувачи беа изземени од плаќање 

ДДВ, даноци на акциза и царински давачки кои 

вообичаено се применуваат за стоки и услуги во 

градежништвото.63  
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3. Законска основа _

Законот за реализација на инфраструктурни 

проекти за изградба на патната делница 

Миладиновци-Штип и патната делница Кичево-

Охрид исто така овозможуваше привилегирана 

кредитна линија од кинеската влада преку 

нејзината Кинеска банка за извоз и увоз (Ексим 

банка). 

Оригиналните договори за двата автопати 

предвидуваа заем во вредност од 783,4 

милиони американски долари.64 Тој износ беше 

90% од оригинално проценетата вредност на 

градежните проекти. 

3.1. Правни прашања

 

Износот на заемот и изборот на Синохидро како 

главен изведувач придонесе градежните проекти 

да бидат основа за поделби уште од самиот 

почеток. 

Има две суштински правни прашања. Прво, дали 

има законска основа за заемот и поврзаното 

носење одлуки? Второ, дали има законска 

основа за процесот и постапките за избор на 

главниот изведувач? Двата автопати се градат 

врз основа на договорите како дел од посебниот 

закон усвоен од Собранието во 2013 година. Овој 

закон беше усвоен врз основа на меѓународниот 

64 Просечниот девизен курс за УСД/ЕУР за оригиналните договори изнесуваше 1,3643 УСД за 1 ЕУР.   
65 Членови 4, 5 и 10 од Договорот
66 Член 118 од Уставот, достапен на: https://sobranie.mk/the-constitution-of-the-republic-of-macedonia-ns_article-

constitution-of-the-republic-of-north-macedonia.nspx 
67 Закон за јавен долг, неофицијална пречистена верзија достапна само на македонски јазик на: https://www.

finance.gov.mk/files/u1361/Zakon%20za%20javen%20dolg-eng-prechisten%20tekst%20%282%29.pdf 
68 Законите за издавање државна гаранција за автопатите Кичево-Охрид и Миладиновци-Штип се достапни 

само на македонски јазик на: http://www.slvesnik.com.mk/Issues/cb8788d0ddd347f29eb80699945fcd3a.pdf 

Рамковен договор споменат погоре. Договорот 

пропишуваше дека градежните планови за 

патните делници Миладиновци-Штип и Кичево-

Охрид треба да бидат направени како посебни 

договори.65

Македонскиот Устав предвидува дека 

меѓународните договори, ратификувани во 

согласност со Уставот, се дел од внатрешниот 

правен поредок и не можат да бидат променети 

со закон.66 Ова значи дека донесувањето на 

законот за реализација на инфраструктурни 

проекти е целосно усогласено со македонското 

национално законодавство. Меѓународен 

договор ратификуван во Собранието станува 

дел од националниот правен поредок. Ова беше 

правната основа за усвојување на посебен закон 

дозволувајќи инфраструктурни проекти. 

Заемот обезбеден со државна гаранција потоа 

беше уреден согласно членовите 16, 20-а и 

25 од македонскиот Закон за јавен долг.67 

По усвојување на законот за издавање на 

државна гаранција,68 министерот за финансии 

потпиша гарантно писмо до кинескиот 

заемодавец. Агенцијата за државни патишта на 

Северна Македонија, како договорна страна, 

го зеде заемот. Со ова целата постапка беше 

спроведена законски согласно македонското 

законодавство.

За избор на главен изведувач не беше применет 

Законот за јавни набавки во случајот со 
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Синохидро и двата „кинески автопати“. Дали 

ова беше законски? Во посебниот закон не 

беше направено упатување кон правилата за 

јавни набавки и изборот на главен изведувач 

беше заснован на две понуди. Понудите беа 

доставени од Меѓународната корпорација на 

Кина за води и струја (China International Water 

and Electric Corporation) и од Синохидро, обете 

одобрени од Кинеската амбасада во Скопје.69 

Тоа може да води кон заклучокот дека Законот 

за реализација на инфраструктурни проекти 

за изградба на патната делница Миладиновци-

Штип и патната делница Кичево-Охрид (посебен 

закон) одлучува за изведувач во овој случај. 

Дополнително, член 9 (1) од Законот за јавни 

набавки предвидува дека законот не се 

применува за „договори за јавна набавка за 

кои средствата се обезбедени од меѓународни 

организации (донатори и заемодавачи) или од 

трети земји, под услов да се пропишани посебни 

услови за доделување договори за јавна набавка 

од нивна страна“.70 Верзијата на законот кој 

беше на сила во моментот на потпишување на 

Рамковниот договор вклучуваше слични одредби 

без претходни јавни советувања.71 

Дури и да постоеше законска основа за изборот 

на главниот изведувач, постоеја други правни 

проблеми околу можна корупција и злоупотреба 

69 Видете го член 4 од Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патната делница 
Миладиновци-Штип и патната делница Кичево-Охрид, достапен само на македонски јазик на http://www.
slvesnik.com.mk/Issues/cb8788d0ddd347f29eb80699945fcd3a.pdf 

70 Закон за јавни набавки, пречистена верзија од 2017 година, достапен на: http://www.bjn.gov.mk/wp-content/
uploads/2018/11/Zakon-za-javnite-nabavki_oficijalen_ang.pdf 

71 Закон за јавни набавки, Службен весник на РМ, бр. 24, достапен само на македонски јазик на http://www.bjn.
gov.mk/wp-content/uploads/2018/11/ZAKON_ZA_JAVNITE_NABAVKI1_24-12.pdf 

72 Капитал, Нова бомба-Заев: Груевски и соработниците за изградба на автопатите договориле провизија од 25 
милиони евра со кинеската компанија, 26 март 2015 година, достапно на https://kapital.mk/nova-bomba-zaev-
gruevski-i-sorabotnitsite-za-izgradba-na-avtopatite-dogovorile-provizija-od-25-milioni-evra-so-kineskata-kompanija/ 

73 Јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на 
незаконското следење на комуникациите, Обвинителен акт, НСК-КО бр. 9/17, 29 јуни 2017 

на службената положба поврзани со „кинеските 

автопати“. 

3.2. Судски постапки за корупција

Како дел од серијалот „Вистината за Македонија“, 

тогашниот лидер на опозицијата Зоран Заев 

презентираше аудио снимки поврзани со 

изградбата на двата автопати на 26 март 2015 

година,72 обвинувајќи ја Владата на Груевски 

за земање провизија од ценовната понуда на 

Синохидро. СЈО тогаш ја отвори истрагата 

„Траекторија“ поврзана со изградбата на двата 

автопати. На 29 јуни 2017 година, обвинителот 

поднесе обвинителен акт73 товарејќи го 

поранешниот заменик-претседател на Владата 

задолжен за економски прашања Владимир 

Пешевски, поранешниот министер за транспорт 

и врски Миле Јанакиевски и поранешниот 

директор на Јавното претпријатие за државни 

патишта Љупчо Георгиевски со „злоупотреба 

на службената положба и овластувања“ 

согласно член 353, став 5, во врска со став 1 и 

член 22 од Кривичниот законик на Република 

Македонија. Имаше и дополнителен обвинителен 

предлог товарејќи го поранешниот премиер 

Никола Груевски со „примање награда за 

противзаконито влијание“ согласно член 359, 

став 2 од Кривичниот законик на Република 
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4. Финансиски услови _Македонија.74 Според СЈО, гореспоменатите 

владини функционери не ја доставиле 

проектната документација за двата автопати 

до целокупниот список на потенцијални 

договорни компании75 одобрени од Кинеската 

амбасада во Скопје.76 СЈО тврдеше дека ова 

било во спротивност со условите поставени 

од банката Ексим, бидејќи Владата, наместо 

тоа, ја испратила проектната документација 

само до две кинески компании, Синохидро 

и Меѓународната корпорација на Кина за 

води и струја (CWE).77 Забележливо е што 

за изградбата на делницата Миладиновци-

Штип, Владата отпочнала преговори со овие 

две компании. За изградбата на делницата 

Кичево-Охрид (проблематично во поглед на 

изградбата, одолговлекување и зголемени 

трошоци), Владата преговарала само со 

Синохидро.78 Интересно е што понудата на 

CWE за делницата Кичево-Охрид изнесувала 

54,6 милиони американски долари помалку 

од понудата на Синохидро. Владата сепак 

ја избрала Синохидро.79,80 Во ноември 2019 

година, судската постапка беше стопирана, а 

случајот беше прогласен за застарен поради 

фактот што изминале шест години од можното 

прекршување на законот. Без конечна пресуда во 

случајот водејќи се по начелото на пресумпција на 

невиност, обвинетите функционери не се виновни.

74 Ibid 
75 Не е јавно
76 Јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на 

незаконското следење на комуникациите, Обвинителен акт НСК-КО бр. 9/17, 29 јуни 2017
77 Ibid
78 Ibid
79 Ibid
80 Според Јавното претпријатие за државни патишта, автопатот Кичево-Охрид бил проценет на 266,7 милиони 

евра.
81 Грејс период е временскиот период доделен автоматски на заем за време на кој позајмувачот не мора да му 

плати ништо на заемодавецот во врска со заемот.
82 505.044.966,98 УСД за делницата Кичево-Охрид и 278.374.071,98 УСД за делницата Миладиновци-Штип.

Условите за заемот се како во продолжение:

• вкупен износ од 783.419.039 УСД;

• грејс период од 60 месеци (5 години);81

 период на отплата од 20 години (5 години 

грејс период плус 15 години реална отплата);

• каматна стапка на неповлечени износи од 

заемот за време на грејс периодот од 0,25%;

• еднократен надоместок од 0,25% за 

обработка на барањето; и годишна каматна 

стапка од 2% 

• По петгодишниот грејс период (2014-2019), 

главницата на заемот (ненаплатен износ) е 

договорена да биде отплаќана во 30 еднакви 

плаќања (главница и камата) на секои шест 

месеци.

Износот на заемот е пресметан врз основа на 

договорените цени за двата автопати. 278,4 

милиони американски долари за делницата 

Миладиновци-Штип и 505 милиони американски 

долари за делницата Кичево-Охрид. Постоела 

можност за зголемени дополнителни трошоци од 

10%, претворени во американски долари според 

просечниот дневен девизен курс на Народната 

банка на Северна Македонија.82
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Кинеската банка Ексим обезбедува 90% 

од вкупното финансирање на двата 

инфраструктурни проекти. Останатите 10% 

од финансиите се обезбедени од Јавното 

претпријатие за државни патишта.83

4.1. Останати можности за финансирање

Владата зеде предвид и пет други опции за 

меѓународно финансирање: 

1. Заем од Групацијата на Светска банка: 

Не беше возможно да се пријави, поради 

тоа што потребниот износ беше над 

финансиската рамка во Стратегијата за 

партнерство со државата која го покрива 

периодот од јули 2014 до јуни 2018.

2. Заем од Европската банка за обнова и 

развој (ЕБОР): Барањето беше одбиено 

земајќи го предвид фокусот на ЕБОР на 

приоритети во други области.

3. Издавање на еврообврзница: Владата 

имаше опција да издаде еврообврзници во 

износ потребен за изградбата.

4. Заем од меѓународни комерцијални банки: 

Ова значи договор за заем со која било 

од меѓународните комерцијални банки 

доволно големи за да финансираат заем за 

реализација на проектите.

5. Домашно зајмување од комерцијални банки: 

Финансиите потребни за спроведување 

на овој проект беа преголеми за плиткиот 

домашен финансиски пазар. Со таквото 

83 Видете го член 4 од Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патната делница 
Миладиновци-Штип и патната делница Кичево-Охрид бр. 149, стр. 2-132, достапен само на македонски јазик 
на http://www.slvesnik.com.mk/Issues/cb8788d0ddd347f29eb80699945fcd3a.pdf    

84 Изјава од обвинетите, судска постапка, 18.09.2018, достапно на https://press24.mk/peshevski-i-janakieski-so-
kineskite-avtopati-zashtedile-nad-150-milioni-dolari 

зајмување би се создала бариера кон 

инвестициите во приватниот сектор преку 

зголемување на каматната стапка на 

домашниот кредитен пазар и намалување 

на достапниот кредитен потенцијал на 

домашните банки.

Затоа, само третата и четвртата опција се 

сметаа како изводливи за финансирање на 

двата инфраструктурни проекти.84

4.2. Споредба на трошоци 

Според договорот за заем со банката Ексим, 

главницата ќе биде отплаќана континуирано во 

рок од 15 години по петгодишниот грејс период. 

Заемот од банката Ексим дојде со годишна 

каматна стапка од 2%, 20-годишен период 

на отплата и отплата на главницата двапати 

годишно во 30 еднакви рати започнувајќи 

од првите шест месеци од шестата година. 

За заемот од 783,4 милиони УСД, Јавното 

претпријатие за државни патишта би платило 

дополнителни 155,6 милиони УСД во камата. 

Ако Владата издала еврообврзница во 

вредност од 783,4 милиони УСД со каматна 

стапка од околу 6,925% на период од 10 

години, вкупните исплати на камата од 

Јавното претпријатие за државни патишта би 

изнесувале 542,5 милиони УСД. Ако Владата 

го позајмила истиот износ преку гарантиран 

кредит од меѓународни комерцијални банки 
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Табела 3. Биланс на успех на Синохидро (износи претворени во УСД)

Табела 4.  Биланс на состојба на Синохидро (износи претворени во УСД)

Извор: Централен регистар на Северна Македонија, декември 2019 година.

Биланс на успех 2014 2015 2016 2017 2018

Вкупно приходи  22,300,086 86,912,595  166,728,979 136,881,585  120,569,964 

Вкупно расходи 26,833,346 79,826,117  130,269,236  109,694,672  91,349,890 

Добивка/загуба пред оданочување (4,533,260) 7,086,479 36,459,743 27,186,913 29,220,073 

Официјално пријавена добивка/ загуба (4,533,260) 6,696,177 32,740,701 24,413,948 26,152,512 

Средства 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

Тековни средства   135,951,770   188,677,424   301,292,476   167,469,254   218,595,119 

Од кои: залихи   64,311   -     134,377   -     270,581 

Нетековни средства   8,764,395   10,680,607   8,920,547   7,648,565   4,556,182 

Однапред платени трошоци/ однапред 
пресметани ненаплатени приходи

  31,486,777   37,672,892   30,892,007   22,590,342   12,333,760 

Вкупно средства   176,202,941   237,030,923   341,105,030   197,708,161   235,485,061 

Обврски 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

Капитал   (4,533,260)   461,504   32,740,701   59,351,325   86,572,115 

Обврски   63,975,991   131,850,924   221,983,231   71,496,614   110,124,188 

Однапред пресметани а неплатени 
расходи/ однапред наплатени 
приходи/ 

  116,760,211   104,718,495   86,381,098   66,854,732   38,788,758 

Вкупно обврски   176,202,941   237,030,923   341,105,030   197,702,671   235,485,061 

за период од 10 години, каматната стапка би 

била 4,925%. За времетраењето на заемот, 

каматните исплати би изнесувале 385,8 

милиони УСД. Позајмувајќи преку издавање 

на еврообврзница на меѓународниот пазар 

на капитал или договор за кредитирање 

со меѓународна комерцијална банка би 

значело повисоки трошоци за исплати за 

камата во 2013 година кога бил направен 

договорот со банката Ексим. Заштедите се 

проценети на 380,2 милиони УСД споредено со 

алтернативната 10-годишна еврообврзница и 

156,7 милиони УСД споредено со позајмување 

преку заем од меѓународна комерцијална банка 

за период од 10 години. 

Конечно, кинескиот заем за финансирање 

не бил проблемот во овој случај. Два клучни 

проблеми се условот за заемот да се 

ангажира специфичен кинески изведувач 

без конкуренција и квалитетот на работа 

и материјалите користени за изградбата. 
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Последново на крајот доведе до многу повисоки 

трошоци отколку првично очекуваното. 

4.3 Главен изведувач и финансиска успешност 

во Северна Македонија 

Главен изведувач е Синохидро Корпорејшн 

Лимитед Пекинг – Подружница Скопје (ЕМБС 

6913130). 

Синохидро, кинеско претпријатие во државна 

сопственост, има историја на обвиненија за 

измамнички активности. Тоа привремено 

има добиено забрана од Светската банка во 

декември 2013 година.85 Во мај 2018 година, 

Синохидро беше вклучено во измамнички 

практики со поднесување понуди за договори 

за работи во контекст на Проектот за поддршка 

на патниот сектор во Уганда финансиран 

од Африканската развојна банка (AfDB). 

Африканската развојна банка наметна условно 

немање забрана за период од три години, по 

постигнувањето контроверзно помирување со 

Синохидро.86 Мора да се признае, во случајот со 

Северна Македонија, Синохидро беше избрано 

неколку месеци пред забраната од AfDB.

Од официјалните податоци во Централниот 

85 Asad Kharal, Violating the rules: WAPDA to award mega project to debarred firm. The Express Tribune, 12 мај 2014, 
достапно на https://tribune.com.pk/story/707311/violating-the-rules-wapda-to-award-mega-project-to-debarred-
firm 

86 Групација на Африканската развојна банка, Integrity in Development Projects: African Development Bank and 
Sinohydro Reach Settlement Agreement on Fraudulent Practice, 24 мај, 2018, достапно на https://www.afdb.org/
en/news-and-events/integrity-in-development-projects-african-development-bank-and-sinohydro-reach-settlement-
agreement-on-fraudulent-practice-18158  

87 Неземајќи ја предвид временската вредност на парите.
88 Стапка на поврат на средства = (нето приход/вкупно средства) x 100; Стапка на поврат на капитал = (нето 

приход/капитал) x 100.
89 Топ 100 најдобри компании. Аналитика, 2019, достапно на https://analitika.mk/analitika-100-najdobri-odraz-na-

nasata-ekonomija/  

регистар на Северна Македонија се откриваат 

следниве финансиски информации за 

Синохидро, презентирани во Табела 5 и Табела  6.

Постои одредено несовпаѓање помеѓу 

добивката пред оданочување (врз основа на 

разликата меѓу вкупните приходи и вкупните 

расходи) и официјално пријавената добивка. 

Врз основа на конзервативната проценка на 

официјално пријавената добивка, вкупната 

или акумулирана недисконтирана добивка87 

генерирана од Синохидро изнесувала 85,5 

милиони УСД во периодот од 2014-2018.

Двa стандардни соодноси на профитабилност 

откриваат дека Синохидро е високо 

профитабилно претпријатие. Во 2018 година, 

неговата стапка на поврат на капитал (ROE) 

изнесувала 30,2%. Истата година, стапката на 

поврат на средствата (ROA) изнесувала 11,1%.88

Синохидро бил на 20-тото место меѓу 

најголемите компании по својот обрт во 

Северна Македонија во 2018 година и петта 

најпрофитабилна компанија во земјата.89 

Во 2016 година, оваа компанија била на 

7-мото место меѓу најголемите компании 

во стопанството на земјата и трета 
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најпрофитабилна компанија во земјата.90

Како е ова возможно? Во интервју во март 2018 

година, поранешниот заменик-претседател на 

Владата за економски прашања Кочо Анѓушев 

изјави дека Синохидро всушност изградил 

само 2,7 километри од автопатиштата.91 

Компанијата ангажирала четири подизведувачи 

да ги спроведат градежните активности: [1] 

акционерското друштво Гранит од Северна 

Македонија; [2] акционерското друштво Бетон од 

Северна Македонија; [3] конзорциумот Трансмет, 

друштво со ограничена одговорност од Северна 

Маекдонија; и [4] акционерското друштво Херинг 

од Широки Бријег (Босна и Херцеговина). Два 

од овие подизведувачи - Гранит и Бетон - се 

големи градежни компании кои котираат на 

Берзата на Северна Македонија. Гранит првично 

ја известил Берзата дека потпишал договор за 

подизведување со Синохидро во вредност од 

145,87 милиони УСД.92 Подоцна, Бетон исто така 

ја известил Берзата дека потпишал договор за 

подизведување со Синохидро во вредност од 

100,99 милиони УСД: На 17 јули 2019 година, 

Гранит ја известил Берзата дека потпишал нов 

договор и ги  презел незавршените градежни 

работи од конзорциумот Трансмет од Северна 

Македонија и Херинг од Широки Бријег (Босна 

и Херцеговина). Износот прецизиран во новиот 

90 Топ 200 најголеми и најуспешни компании во Македонија. Капитал, 2017, достапно само на македонски јазик 
овде https://kapital.mk/deneska-izleze-spetsijalnata-editsija-top-200-najgolemi-i-najuspeshni-vo-makedonija/ 

91 Александар Јанев, Кинеската Синохидро го наплатувала автопатот Кичево-Охрид за 54% поскапо од 
подизведувачите. Капитал, 6 март 2018, достапно само на македонски јазик на  https://kapital.mk/kineskata-
Sinohydro-go-naplatuvala-avtopatot-kichevo-ohrid-za-54-poskapo-od-podizveduvachite/ 

92 Известување од Гранит до Македонската берза (24 април 2014), https://www.seinet.com.mk/Default.
aspx?docID=33620 

93 Александар Јанев, Кинеската Синохидро го наплатувала автопатот Кичево-Охрид за 54% поскапо од 
подизведувачите. Капитал, 6 март 2018, достапно само на македонски јазик на https://kapital.mk/kineskata-
sinohidro-go-naplatuvala-avtopatot-kichevo-ohrid-za-54-poskapo-od-podizveduvachite/       

94 Вечер, За изградба на патиштата, „Синохидро“ на тендер понудил до четири пати пониски цени од 
договорените во четири очи, 21 мај 2019, достапно само на македонски јазик на https://www.vecer.press/за-
изградба-на-патиштата-синохидро/ 

договор - еднаков на преземените незавршени 

градежни работи - изнесувал 59,98 милиони УСД. 

Така, на крајот од јули 2019 година, Синохидро 

имал два подизведувачи, Бетон и Гранит.

Според заменик-претседателот на Владата 

Анѓушев, подизведувачите испраќале фактури 

за градежните работи до Синохидро. Синохидро 

потоа вршел ре-фактурирање за истите 

градежни работи до Јавното претпријатие за 

државни патишта по цена за 54% повисока од 

цената во оригиналните фактури издадени од 

подизведувачите.93

Новоименуваниот директор на Јавното 

претпријатие за државни патишта, г. Зоран 

Китанов, презентираше други непријатни 

статистички податоци во мај 2019 година.94 Во 

договорот за делницата Миладиновци-Штип, 

цената за вградување еден кубен метар тампон 

понудена од Синохидро изнесувала 2.200 МКД 

(39,4 УСД). Кога Синохидро доби договор во 

редовна постапка за доделување јавна набавка 

за изградба на патот „Крупиште-Кочани“, понуди 

четири пати пониска цена - 572,73 МКД (10,24 

УСД) по кубен метар - за истиот тип на работа 

(вградување на еден кубен метар тампон) во 

2019 година. Во истото интервју, директорот 

Китанов изјави дека за делницата Миладиновци-
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Штип, Синохидро наплаќал 106,97 МКД (1,92 

УСД) за еден центиметар од долниот асфалтен 

слој. Тоа е речиси двојно од цената за Крупиште-

Кочани, која изнесува 54,78 МКД (0,98 УСД) за 

еден центиметар. Исто така постои разлика во 

цената за горниот асфалтен слој. За делницата 

Миладиновци-Штип, таа изнесува 184,5 МКД (3,3 

УСД за центиметар). За Крупиште-Кочани, таа 

изнесува 70,30 МКД (1,26 УСД за центиметар). 

Ова се огромни ценовни разлики во два слични 

проекти за истата работа од истата компанија. 

Затоа, заемот од Кинеската банка за извоз и 

увоз навистина доаѓа под поволни услови со 

ниска камата, но придружниот услов е да биде 

вклучен кинески изведувач кој генерира добивка 

и кој ќе го спроведува проектот. Финансискиот 

пакет (заемот) е огромен во споредба со 

вистинските градежни трошоци, како што се 

докажува со масовната добивка генерирана 

од Синохидро. Во демократско општество, 

овие две операции се независни. Проектното 

финансирање доаѓа од еден субјект (доверител), 

спроведувањето на проектот (набавка на 

градежни работи) се доделува на различен 

95 Важно е да се прави разлика помеѓу бруто-долг на општиот владин буџет и јавен долг. Јавен долг, кој исто 
така го вклучува и јавно гарантираниот долг.  Заемот од Кинеската банка за извоз и увоз не влијаеше врз 
бруто-долгот на општиот владин буџет, бидејќи зајмувањето беше направено преку (вонбуџетски) јавното 
претпријатие за патишта. Сепак, со него се зголеми јавниот долг (и јавно гарантираниот долг), обата во 
поглед на неплатените обврски во номинален поглед (како апсолутен износ) и во релативен поглед (како 
удел во БДП на земјата). На пример, јавно гарантираниот долг на претпријатијата во државна сопственост 
порасна од 2½ проценти од БДП во 2008 година на околу 8 проценти од БДП во 2019 година, главно како 
резултат на јавните проекти за транспортна инфраструктура од јавното претпријатие за патишта. Најголемото 
зголемување беше како резултат на заемот од Кинеската банка за извоз и увоз.  Затоа, бруто-долгот на 
општиот владин буџет не беше повлијаен со ова позајмување. Но, официјалниот јавен долг (вклучително и 
јавно гарантираниот долг) значително се зголеми поради заемот од Кинеската банка за извоз и увоз.

96 Фактор, Што стои зад јавниот долг, 8 октомври, достапно на https://faktor.mk/shto-stoi-zad-javniot-dolg/
fcherashni-novosti-ja-znaete-roka-mandolina- 

субјект со најдобра јавна понуда. Присуството на 

Синохидро во Северна Македонија не е авантура 

што се случува еднаш бидејќи претпријатието 

продолжува да учествува и да добива договори 

за јавни набавки за изградба на други патишта 

од помала финансиска вредност. 

4.4. Влијанието на јавниот долг

Во моментот на зајмување од Кинеската 

банка за извоз и увоз, Владата го пријавила 

само бруто-долгот на општиот владин буџет. 

Немаше официјални податоци за јавниот долг 

на државата.95 Кое било зајмување од нејзините 

јавни претпријатија не би се сметало како дел 

од бруто-долгот на општиот владин буџет. Тајно 

снимените разговори открија дека со изборот да 

се изврши заемот преку Јавното претпријатие за 

државни патишта, тогашната Влада сметала дека 

зголемувањето на јавниот долг би останало „под 

радарот“.  Сепак, дури и кога некои критичари го 

подигнаа прашањето за дефиницијата на јавниот 

долг, официјалниот одговор беше дека нивото на 

јавниот долг е сѐ уште „умерено“.96 Ова не помина 

незабележано кај Меѓународниот монетарен 
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5. Прашања поврзани 
со животната средина _

фонд. Извештајот на ММФ за државата97 за 

2015 година, член IV Извештај за консултација 

гласеше: „Општиот владин долг достигна 38 

проценти од БДП на крајот од 2014 година, речиси 

удвојувајќи се од 2008 година, додека долгот на 

поширокиот јавен сектор (ги вклучува главно 

двете претпријатија во државна сопственост, 

Јавното претпријатие за државни патишта (ЈПДП) 

и Електрани на Македонија (ЕЛЕМ), порасна на 44 

проценти од БДП“.

Во официјалната владина статистика сега се 

пријавуваат и бруто-долгот на општиот владин 

буџет и јавниот долг.98 Јавниот долг бележи 

скок од 34% од БДП во 2013 на 40,6% од БДП во 

2018 година. Во најдолниот дел од Табела 7 е 

презентиран составот на јавниот долг изразен како 

проценти од БДП. Неплатениот износ од заемот 

од кинескиот официјален доверител беше еднаков 

на 3,8% од БДП на државата во 2018 година. 

Со други зборови, повеќе од половина (57,6%) 

од акумулираното зголемување на соодносот 

јавен долг-БДП помеѓу 2013 и 2018 година доаѓа 

директно од значителната позајмица од банката 

Ексим.99 

97 Извештај на ММФ за државата бр. 15/242, 3 септември 2015, стр. 7, достапен на https://www.imf.org/en/
Publications/CR/Issues/2016/12/31/Former-Yugoslav-Republic-of-Macedonia-2015-Article-IV-Consultation-Press-Release-
Staff-43241 

98 Министерство за финансии на Владата на Северна Македонија https://finance.gov.mk/mk/node/57.
99 ММФ беше многу внимателен во својата реакција. На пример, во Извештајот на ММФ за земјата бр. 16/357 од 

ноември 2016 година е наведено дека: „Овие инвестиции се главно финансирани од ЕБОР, ЕИБ и банката Ексим 
преку јавно гарантиран долг во девизи и спроведени од претпријатија во државна сопственост како ЈПДП, вон 
централниот владин буџет. Додека инфраструктурните инвестиции во ПЈР Македонија не се конкурентни на 
владиното трошење во други области, со ова се надополнуваат владините обврски.“

100 Студија за оцена на влијанието на автопатот Миладиновци-Свети Николе-Штип врз животната средина (април 
2011), достапно на: http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/10/Studija%20Avtopat%20Miladinovci-Sv.
Nikole-Shtip%20-%20PRERABOTENA.pdf      

101 Јавно претпријатие за државни патишта, Известување за намера за градба, 4 април 2014, достапно на https://www.
moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/10/2013.04.04_Izvestuvanje%20za%20namera,%20avtopat%20Kicevo-Ohrid.pdf 

102 Студија за оцена на влијанието на автопатот А2, делница Кичево-Требеништа и автопатот А3, делница:  Крстосница 
Требеништа (поврзување со А2) и крстосница Подмоље-Охрид врз животната средина, достапно на: http://www.
moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/10/Sdudija%20za%20ovzs%20-%20Izgradba%20na%20Avtopatot%20A2,%20
delKicevo-Trebenista%20i%20na%20avtopat%20A3,%20del%20krstosnica%20Trebenista-krstosnica%20Podmolje.pdf   

Подготвителните работи за изградба на делницата 

Миладиновци-Штип беа во напредна фаза уште 

пред 2013 година. Веќе беше изработена студија за 

оцена на влијанието на овој автопат врз животната 

средина од страна на тим од четири геолози во 

април 2011 година.100 

Во април 2013 година, Јавното претпријатие за 

државни патишта го извести Министерството за 

животна средина и просторно планирање дека има 

намера да ја гради делницата Кичево-Требеништа 

на автопатот А2 и делниците на автопатот А3: 

крстосница Требеништа и крстосница Подмоље-

Охрид.101 Студијата за оцена на влијанието на овие 

проекти врз животната средина беше изработена 

од ГЕИНГ Кребс унд Кифер во април 2013 година.102

Обете студии идентификуваа низок степен на штетни 

ефекти врз животната средина и предложија мерки 

за ублажување, во основа давајќи зелено светло за 

изградба на автопатиштата.
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6. Заклучоци и 
препораки
_
Северна Македонија и Кина во основа 

одржуваат пријателски политички и економски 

билатерални односи кои датираат од времето на 

Југославија, минус кусата пауза како резултат на 

Југословенските војни и признавањето на Тајван 

од страна на Скопје во 1999 година. Ангажманот 

на Пекинг со Скопје по 2010 година треба да 

биде анализиран во рамки на регионалната 

перспектива како дел од иницијативите „Појас и 

пат“ и „17+1“. 

Автопатиштата Миладиновци-Штип и Кичево-

Охрид во градба на кинеската компанија 

Синохидро и финансирани преку Кинеската 

банка за извоз и увоз претставуваат епитом за 

посовремениот однос меѓу двете земји. Досега 

најголемите „кинески проекти“ во Северна 

Македонија во поглед на финансии и размери 

паднаа во сенка од корупција која вклучува висок 

функционер од тогашната влада предводена 

од ВМРО-ДПМНЕ. Истрагата за корупција го 

вклучуваше и самиот поранешен премиер. 

Нивното спроведување подигна сериозни 

прашања околу договорниот процес и севкупната 

изградба. Завршувањето на проектот, особено 

на делницата Кичево-Охрид, беше одложено 

најмалку три години и трошоците за изградба 

значително се зголемија. Овие околности 

поставија голем знак прашалник за поволните 

услови кои Кинеската банка за извоз и увоз ги 

понудила на македонските власти за изградбата 

на двата автопати.

 Оригиналниот договор за заемот беше 

во вредност од 783,4 милиони УСД, што 

претставуваше 90% од вкупната вредност на 

градежните работи. Како што е претставено 

во Табела 7, вкупната вредност на градежните 

работи предвидена со договорите за двата 

автопати изнесуваше 870.422.844,32 УСД. До 

моментов (септември 2020), вкупното доцнење 

изнесува 1912 дена (пет години и два месеци), 

а проценетата нова вредност на автопатите се 

пресметува на 1.081.811.412,94 УСД. Со анекс-

договорот (измената) кон оригиналните договори 

од 14 ноември 2018 година, цената за градежните 

работи за делницата Кичево-Охрид се зголеми за 

211.388.568,60 УСД, а доцнењето на градежните 

работи сега се проценува на 1249 дена. Цената за 

градежните работи за делницата Миладиновци-

Штип не се промени, но градежните работи беа 

одложени за 663 дена. Делницата Кичево-Охрид 

не е завршена, а делницата Миладиновци-Штип 

беше завршена до 21 август 2020 година. Ако 

се додадат очекуваните исплати на камата во 

следните 15 години во износ од 155,6 милиони 

УСД, вкупната цена ќе достигне 1,2 милијарди 

УСД.

Тековната проценета вредност на автопатите е 

9,0% од БДП за 2020 година и 31,5% од вкупните 

буџетски приходи (Надополнет буџет, мај 2020).  

Корозивниот капитал кој доаѓа од Кина, во 

форма на неконкурентни услови за заем 

поставени од кинески банки во државна 

сопственост, претставува закана за демократски 

воспоставените институции и пазарната 

економија. Ова исто така покренува сериозни 
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Патна делница
Износи во 

оригиналните 
договори

Анекс-договор
Total amount 

(original contract + 
annex)

 [A] [ Б ] Дополнителни 
трошоци

[ В ] Продолжување
на периодот [ Г ] = [A] + [ Б ]

Кичево-Охрид 561,133,511.97 211,388,568.60 
1.249 дена (нов рок 

30.06.2021)
772,522,080.58 

Миладиновци-Штип 309,289,332.37 0.00
+663 дена (завршен 

на 21.08.2020)
309,289,332.37

Вкупен износ 870,422,844.32 211,388,568.60
1912 дена 

(5 дена и два месеци) 
1,081,811,412.94

0

10

20

30

40

8.0 9.0

27.9
31.5

Во проценти од БДП
(2019)

Во проценти од БДП
(2020)

Во проценти од вкупните
буџетски приходи 

(основен буџет,
декември 2020)

Во проценти од вкупните
буџетски приходи

(надополнет буџет,
мај 2020)

Табела 6. Вкупна вредност на градежните работи (во проценти од БДП и буџетски приходи)

Табела 5. Вкупна вредност на градежните работи и задоцнети градежни работи (во УСД)103

Тековната проценета вредност на автопатите е 9,0% од БДП за 2020 година и 31,5% од 

вкупните буџетски приходи (Надополнет буџет, мај 2020). 

103 Просечниот дневен девизен курс за УСД/ЕУР на денот на стапување на сила на третиот анекс беше 
1,13171 УСД за 1 ЕУР.
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прашања за отпорноста на властите во Северна 

Македонија кон корупцијата и нивната волја 

да го игнорираат владеењето на правото 

и да извршуваат проекти од овој вид на 

нетранспарентен и неинклузивен начин. Се 

чини дека начинот на работење на Кина е 

обратен од политичкиот и економскиот модел 

и слободарските вредности кои Северна 

Македонија се стреми да ги постигне преку 

своите сојузи (НАТО) и идното членство во ЕУ. 

Пекинг успеа ефективно да го канализира својот 

корозивен капитал во Северна Македонија 

преку искористување на нејзините јазови во 

управувањето, вклучително: 

1. Недостиг од транспарентни и конкурентни 

набавки визави услови за заем поставени 

од Кинеската банка за извоз и увоз 

отелотворени во списокот на претпочитани 

компании предложени од Кинеската влада и 

одобрени од Кинеската амбасада во Скопје; 

2. Нетранспарентен и неконкурентен процес на 

избор на главниот изведувач (Синохидро) со 

што беше поплочен патот за потенцијално 

коруптивни зделки штетни за одржливоста 

и вредноста на проектите; и 

3. Простор за политички и приватни поттици 

за водечки јавни функционери фрлајќи 

сенка врз мислењето на градежниот надзор 

за неизводливоста на проектот, ефективно 

наштетувајќи врз јавното добро и парите на 

даночните обврзници.

Антиконкурентниот услов врзувајќи го заемот 

со условот за ангажирање на специфично 

сугериран кинески подизведувач е еден од 

главните проблеми. Како главен изведувач, 

Синохидро ги брише придобивките од 

концесионерските услови на заемот 

и компензира во преголема мера за 

најверојатно великодушната финансиска 

понуда со извлекување прекумерна добивка. 

Финансискиот пакет (самиот заем) е огромен 

во споредба со вистинските градежни трошоци, 

како што се докажува со масовната добивка 

генерирана од Синохидро во периодот 2014-

2018 година. Ако се додаде последователното 

потпишување на трите анекс-договори кон 

оригиналниот договор со Синохидро поради 

неочекувани трошоци, целата приказна за 

значителни национални придобивки испарува. 

Присуството на Синохидро во Северна 

Македонија не е авантура што се случува 

еднаш бидејќи претпријатието продолжува 

да учествува и да добива договори за јавни 

набавки за изградба на други патишта 

од помала финансиска вредност. Ова е 

олицетворено во ставот на владата со 

продолжување на изградбата на автопатиштата 

притоа превидувајќи ја нивната изводливост и 

профитабилност и игнорирајќи ги современите 

градежни стандарди и постапки за јавни 

набавки. 

Од поширока перспектива, трговските односи 

со Кина произведуваат прилично голем и 
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растечки дефицит за Северна Македонија. 

Инвестициските односи помеѓу овие две земји 

беа многу слаби до 2016 година и еднострани 

оттогаш, главно поврзани со Синохидро. 

Во овој контекст, оваа студија дава неколку 

препораки за други државни и недржавни 

играчи. Во продолжение се наведени клучните:

Владата треба да биде посветена на 

евроатлантските интеграции и членство преку: 

• Подобрување на функционирањето на 

демократските институции, реформата 

на јавната администрација и борбата 

против корупцијата, вклучително преку 

затворање на јазовите во управувањето 

идентификувани со оваа анализа, 

поконкретно преку транспарентни и 

конкурентни јавни набавки не само за 

големи инфраструктурни проекти; така, ќе 

осигура нивна одржливост и вредност за 

парите.

• Усогласеност со економските критериуми 

за пристапување кон ЕУ со цел да се 

осигура дека овој пазар функционира 

и е конкурентен и слободен, а Северна 

Македонија се придржува до одредбите 

за јавен долг, како што е предвидено со 

критериумите од Мастрихт. 

• Изготвување на нов Национален план за 

развој и усогласување на стратегиите за 

развој со правото на ЕУ во контекст на 

пристапната политика на ЕУ;

• Унапредување на борбата против 

корозивниот капитал на регионално ниво. 

Ова може да се стори под покровителство 

на антикорупциските заложби во рамки на 

Берлинскиот процес.

• Избегнување на финансиски аранжмани 

од надворешни доверители со кои се 

ограничуваат постапките за конкурентни 

набавки.     

• Искористување на можностите за 

финансирање и поддршка обезбедени од 

Платформата за развој на претпријатија 

и иновации во Западен Балкан и 

Инструментот за претпристапна помош III со 

цел да се ограничи просторот за корозивно 

финансирање од недоверливи извори; 

Условување на носењето политички одлуки 

со солидна аргументираност со помош на 

анализа налик на Проценката на влијанието 

на регулативата, што води кон отчетно 

носење политики.
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Собранието треба да врши подлабински 

надзор преку:

• Одржување јавни и надзорни расправи 

за да се добијат потребните информации, 

вклучително и мислења на независни 

експерти, пред ратификување на 

меѓународни договори со кои се 

создаваат политички, финансиски и други 

ограничувања за земјата. 

• Тесна соработка со Државната комисија 

за спречување корупција за намалување 

на ризиците од злоупотреба на службената 

положба преку советување пратеници 

и заштитување на законодавството и 

политиките од корупција.

• Соработка со институции за финансиски 

истраги, вклучително даночни власти, 

полиција и разузнавање за истражување 

на имотната состојба на избраните 

и именувани функционери директно 

вклучени во склучување меѓународни 

договори од ваков вид и големина. Ова 

е важно со цел да се избегнат награди 

за противзаконито влијание од страна 

на функционери како во случајот со 

изградбата на двата автопати. 

Граѓанските организации, независните 

медиуми и организациите за поддршка на 

бизнис секторот, како што се стопанските 

комори, треба да бараат:

• Целосна транспарентност во преговорите 

и спроведувањето на овој вид проекти 

почнувајќи од студии за изводливост и 

профитабилност на проектната идеја, па во 

ратификувањето меѓународни договори и 

последователниот процес на доделување 

на договорот, сѐ до завршување и 

евалуација на проектите.  

• Транспарентност која води кон 

конкурентност преку инклузивно носење 

одлуки. 
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Информации за 
CIPE_

Слободниот пазарен капитализам и 

глобалната трговија резултираат со најголеми 

економски придобивки во човековата 

историја, сепак јазови остануваат да постојат, 

а некои се оставени зад нас. Ова е како 

резултат на нееднаквите економски можности, 

недостигот од универзални претприемачки 

и економски можности и неможноста луѓето 

да се поврзат со глобалните вредносни 

синџири. Програмите на CIPE се насочени кон 

адресирање на овие проблеми. CIPE беше 

основан врз начелото дека економската 

слобода и политичката слобода се поврзани. 

На силниот приватен сектор му е потребна 

демократија која напредува и функционира 

– и обратно. Нашата работа е фокусирана 

кон градење силни демократски институции 

за изградба на овозможувачка средина за 

процут на бизнисите и претприемништвото. 

Без разлика дали ова се однесува на водење 

антикорупциски активности, обука на 

претприемачи, помагање на локални бизнис 

здруженија, стопански комори и тинк тенк 

организации, помош во претседателски 

дебати кои се фокусираат на економијата или 

градење структури за добро управување – ние 

сме таму во првите борбени редови борејќи 

се за јакнење и поддршка на демократијата 

и нејзините институции со цел приватниот 

сектор да може да просперира.

Контакт	информации	за	CIPE
-
Вашингтон 

1211 Connecticut Avenue, NW, Suite 700

Washington, DC 20036

Телефон: +1 202 721 9200

Факс: +1 202 280 1000



Целите на овој проект се 1) да ја зајакне улогата 

на иницијативи од приватниот сектор кои ги 

подобруваат локалните решенија за економските 

и предизвиците поврзани со владеењето и 2) да 

го подобри владеењето кое почива на либерално-

демократски и пазарно-ориентирани  начека и 

институции во авторитарните држави и новите 

демократии. Студиите на случај во Северна 

Македонија се делниците Миладиновци-Штип 

и Кичево-Охрид, чија изградба е финансирана 

од заем од Кинеската банка за извоз и 

увоз, а предводена од кинеската компанија 

Синохидро Корпорејшн Лимитед. Проектните 

активности вклучуваат стратешко планирање, 

идентификување и анализа на високоризични 

текови на надворешен капитал и јазови во 

владеењето, тркалези маси со приватниот сектор 

за документи за политики, средби со носителите 

на јавни функции за документите за политики 

и тркалезни маси за јавни политики и други 

видови на локална промоција на документите за 

политики.

Повеќе	информации	можат	да	се
пронајдат	на:
-

https://idscs.org.mk/мк/2020/07/23/адресирање-

на-тековите-на-корозивнио/

Зоран	Нечев	е постар истражувач во Центарот 

за европски интеграции во рамките на ИДСЦС. 

Неговото поле на академски и професионален 

интерес ги вклучува проширувањето на ЕУ, 

европеизација, политика на условеност, 

Западен Балкан, правда и внатрешни работи. 

Иван	Николовски	е истражувач во Центарот 

за европски интеграции во рамките на ИДСЦС. 

Николовски завршил магистерски студии во 

областа политички науки со специјализација 

во областа компаративна политика. Полиња од 

интерес за Николовски се поделени општества, 

европски интеграции и меѓународни работи.

Информации за
проектот_

Информации за 
авторите_



Линк_

Ова	издание	е	електронски	достапно	на:
-
https://idscs.org.mk/mk/portfolio/втурнати-во-

ќорсокак-заблудената-вер/ 
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